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                                                   І. Пояснювальна записка 

             Реформування та модернізація в галузі освіти в нашій країні 

відбувається згідно з демократичними соціально-економічними 

перетвореннями і пріоритетами сьогодення, які засвідчують право кожної 

дитини на здобуття освіти, адекватної її пізнавальним можливостям. В Україні 

законодавчо визнано право дітей з особливими освітніми потребами на 

навчання у загальноосвітніх закладах за місцем проживання. 

Система освіти, що передбачає надання освітніх послуг в умовах 

загальноосвітнього  закладу й базується на принципі забезпечення 

основоположного права дітей на освіту та права навчатися за місцем 

проживання набула назву інклюзивної освіти. Впровадження інклюзивної 

освіти в нашій країні зумовили потребу у підготовці педагогів до роботи в 

інклюзивному навчальному середовищі  та  необхідність  ввести в систему 

педагогічної підготовки дисципліну «Основи інклюзивної освіти».  

Навчальна дисципліна «Основи інклюзивної освіти» базується на 

матеріалах сучасних вітчизняних та зарубіжних  наукових досліджень з 

інклюзивного навчання, зокрема канадських науковців, пропонується для 

вдосконалення професійної майстерності  студентів пелагічних та 

психологічних спеціальностей, які навчаються у вищих навчальних закладах та 

закладах  післядипломної педагогічної освіти.  

Мета  навчальної дисципліни  – засвоєння теоретико-методологічних, 

нормативно-правових та організаційно-методичних засад інклюзивної освіти.: 

 Вихідними концептуальними положеннями при розробленні  

дисципліни стали : 

основні  визначення гуманістичної психології і педагогіки щодо 

задоволення соціогенних потреб дитини; культурно-історична теорія розвитку 

вищих психічних функцій і положення щодо спільності закономірностей 

розвитку здорової дитини і дитини з психофізичними порушеннями; концепція 
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опосередкованості розвитку особистості її діяльністною позицією і 

середовищем перебування. 

Теоретичними засадами навчальної дисципліни є: концепція 

нормалізації; соціальної інтеграції; концепція компенсації дефекту; концепція 

розвитку освіти в Україні; концепція спеціальної освіти осіб з особливостями 

психофізичного розвитку в Україні, концепція інклюзивної освіти. 

                  Завдання навчальної дисципліни: 

o сформувати усвідомлене розуміння основних положень інклюзивної освіти; 

o виробити навички командної роботи при навчанні та вихованні дітей з 

особливими потребами; 

o забезпечити досконале володіння стратегіями взаємодії з батьками дітей з 

особливими потребами; 

o сформувати навички диференційованого викладання та оцінювання; 

o виробити усвідомлення необхідності зростання педагогічної майстерності. 

 

  До закінчення курсу студенти повинні: 

 

o ґрунтовно засвоїти теоретико-методологічні та нормативно-правові засади 

інклюзивної освіти; 

o  уміти використовувати ефективні стратегії взаємодії з з різнопрофільними 

фахівцями та батьками дітей з особливими потребами; 

o здійснювати необхідні адаптації/модифікації курикулуму й методики 

викладання; 

o вміти   розробляти індивідуальні навчальні плани та    програми   для дітей з 

особливими освітніми потребами на основі   визначення їхніх потреб; 

o реалізовувати підходи диференційованого викладання  та оцінювання 

навчальних досягнень та розвитку дітей з особливими освітніми потребами; 
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  Навчальна стратегія курсу 

Реалізація завдань для досягнення результатів модуля здійснюється  

шляхом: 

 розгляду навчального матеріалу на лекціях; 

 самостійного вивчення студентами  навчального матеріалу; 

 виконання практичних завдань, спрямованих на набуття студентами вмінь та 

навичок на практиці застосовувати набуту теоретичні знання; 

 участі студентів у  практично-семінарських заняттях з метою розвитку 

критичного мислення, рефлексії для використання здобутих знань, 

вмінь(навичок) у професійній діяльності; 

 проведення  підсумкових занять та заліку.   

 

   На вивчення дисципліни відводиться 54 години. Враховуючи принципи 

навчання у вузі, передбачено  поєднання лекцій та семінарів, групових видів 

роботи та індивідуальних завдань. Під час вивчення дисципліни пропонується  

аналіз практичних ситуацій для ілюстрації тем даного курсу. За потреби може 

використовуватись досвід вчителів-практиків. Мета практично-семінарських 

занять – поглибити знання  майбутніх педагогів з кожної  теми шляхом 

підготовки та презентації доповідей, участі в обговореннях різного формату, а 

також через  використання найкращого педагогічного  досвіду. 

Програму укладено відповідно до вимог кредитно-модульної системи 

організації навчального процесу. Запроваджено систему академічних кредитів, 

що аналогічна ЕСТS, визначено змістові модулі курсу, сформульовано завдання 

для самостійної роботи студентів, представлено систему індивідуальних 

завдань, розроблено шкалу оцінювання навчальних досягнень студентів. 
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           Шкала оцінювання 

90 – 100 балів – відмінно (А); 

82 – 89 балів – дуже добре (В); 

74 – 81 бал – добре (C); 

64 – 73 бали – задовільно (D); 

60 – 63 бали – достатньо (E); 

35 – 59 балів – незадовільно з можливістю повторного  складання (FX); 

1 – 34 бали – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F). 
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Навчально-тематичний план курсу  

«Основи інклюзивної освіти» 

 
Кількість годин  

 

Назви модулів і тем 

В
сь
ог
о 

го
ди
н 
за

 
на
вч
ал
ьн
им

 

С
ам
ос
ті
йн
а 

ро
бо
та

  

А
уд
ит
ор
ні

  

Л
ек
ці
ї  

П
ра
кт
ич
ні

, 
тр
ен
ін
го
ві

  
за
ня
тт
я 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

Методологічні та законодавчо-нормативні 
засади інклюзивної освіти 

     

Тема1. Інклюзивна освіта   як модель 
соціального устрою: генезис, понятійно-
термінологічні визначення та основні 
принципи  

 

   2 2 

Тема2. Інклюзія – стратегія міжнародного  
та українського законодавства. 

 

   2 2 

Тема 3. Спеціальна освіта в Україні та 
модернізація освітньої галузі. 

 

 2   2 

      

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

Інклюзивна освіта-від основ до практики. 

Тема 4.  Інклюзивні школи-ефективні 
школи. 

    

 

 

2 

 

 

 

2 

Тема 5.   Роль батьків у впровадженні 
інклюзивної освіти 

 

   2 2 
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Тема 6. Корекційно-розвивальна робота  
як складова інклюзивного навчання. 

. 

 

   2 2 

Тема 7. Курикулум навчального та 
корекційно-розвивального процесів.  

. 

 

   2 2 

Тема 8. Індивідуальний навчальний план 
та його складові.  

 

   2 2 

Тема 9. Сутність і  завдання оцінювання 
навчальних досягнень учнів  з особливими 
освітніми потребами. 

.    

 

   2 2 

Тема 10. Особливості безбального 
оцінювання навчальних досягнень учнів з 
особливими потребами. 

 

  2  4 

Тема 11. Інструментарій оцінювання. 

 

  2  2 

Тема 12. Диференційоване викладання  як 
засіб задоволення навчальних  потреб усіх 
учнів. 

 

  4  4 

      

 

Всього: 

 

54 
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Тема 1.  Інклюзивна освіта як модель соціального устрою: генезис, 

понятійно-термінологічні визначення та основні принципи. 

 

Вступ до навчального курсу: програма, структура та очікування. 

Визначення понять «інклюзія», «інтеграція», «порушення психофізичного 

розвитку», «особливі потреби» та ін. Історичне підґрунтя інклюзивної освіти. 

Історія спеціальної освіти та інклюзії. Соціальна та медична моделі порушень 

розвитку. Основні принципи інклюзивної освіти. 
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    Тема 2. Інклюзія – стратегія міжнародного та українського 

законодавства. 

 

Міжнародна політика і законодавча база інклюзивної освіти, зокрема, 

Саламанкська декларація та документи ООН і ЮНЕСКО. Приклади з 

законодавчо-нормативної бази окремих країн. Освітні закони України  Сучасна 

освітня нормативно-правова база (положення про спеціальну школу, положення 

про ПМПК, положення про індивідуальне навчання, порядок організації 
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Тема 3. Спеціальна освіта в Україні та модернізація освітньої галузі.  

 

Характеристика спеціальної освіти в Україні (вертикальна та 

горизонтальна структура; спеціальні дошкільні та загальноосвітні шкільні 

заклади, навчально-реабілітаційні та оздоровчі багатопрофільні центри і т. ін.) 

Класифікація порушень психофізичного розвитку у дітей. Особливості 

впровадження інклюзивного навчання в Україні, ресурсні можливості 

спеціальної освіти. Розгляд і обговорення окремих найпоширеніших 

контроверсійних питань у навчанні дітей з особливими потребами. 
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Змістовий модуль 2 

Інклюзивна освіта-від основ до практики 

 

Тема 4. Інклюзивні школи-ефективні школи  

 

  Складові інклюзії. Чому впровадження інклюзії у школі може бути 

неефективним? Передумови успішної розбудови інклюзивного середовища. 

Інклюзивні школи – ефективні школи. Роль педагога у впровадженні 

інклюзивної освіти. 
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Тема 5.  Роль батьків у впровадженні інклюзивної освіти. 

 

Роль сім’ї в  процесі інтегрування  дитини з особливими освітніми 

потребами в загальноосвітнє середовище. Батьки – як члени навчальних 

команд. Роль батьків в оцінюванні розвитку своєї дитини. Завдання батьків як 

членів навчальної команди. Налагодження стосунків з педагогами та 

персоналом школи. Обмін конструктивною інформацією. Допомога 

громадських організацій та соціальних  служб. Батьки – активні учасники 

шкільної громади. Волонтерство та адвокатство батьків. 
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 Тема 6.  Корекційно-розвивальна робота як складова інклюзивного 

навчання. 

  

 Корекційно-розвивальна робота та її значення у процесі навчання дітей із 

порушеннями психофізичного розвитку. Мультидисциплінарна команда та її 

діяльність  в умовах інклюзивного навчального закладу. Співпраця фахівців як 

умова успішності інклюзивного навчання педагогів.  
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Тема 7. Курикулум навчального та корекційно-розвивального процесів.  

 

  Курикулум (навчально-методичне забезпечення інклюзивної освіти): 

визначення та складові. Державний стандарт для дітей з особливими освітніми 

потребами. Загальноосвітні,спеціальні та корекційно-розвивальні  програми, їх 

адаптація та модифікація. Реалізація курикулуму в навчальному процесі. 

 

Список рекомендованої літератури: 

1. Виклик для України: розробка рамкових основ змісту (національного 

курикулуму) загальної середньої освіти для 21-го століття // Матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції. 26-27 червня 2007 р. – К., 

2007. – 239 с. 

2. Інклюзивна школа: особливості організації та управління: Навчально-

методичний посібник/ Кол. авторів: Колупаєва А.А., Софій Н.З., Найда Ю.М. та 

ін. За заг. ред. Даниленко Л.І. – К.: 2007. – 128 с. 

3. Колупаєва А.А. Педагогічні основи інтегрування школярів з особливостями 

психофізичного розвитку у загальноосвітні навчальні заклади: Монографія. – 

К.: Педагогічна думка, 2007. – 457 с. 

4. Колупаєва А.А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи. Монографія. – К.: 

«Самміт-Книга», 2009. – 272 с. 

5. Луговський А., Сварник М., Падалка О. Реабілітаційний супровід навчання 

неповноспрвних дітей. – Л: Колесо, 2008. – С.49 – 60 

Колупаєва А.А. Програма курсу «Основи інклюзивної освіти» для вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців 
за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (спеціаліста, магістра педагогічного спрямування). – К.: «А.С.К.», 2012. – 31 с.

© Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні»,2011 / www.education-inclusive.com www.ussf.kiev.ua 
© Колупаєва А.А., 2011



19 
 

6. Методичні матеріали на допомогу вчителеві-дефектологу / За ред.. 

В.М.Ремажевської. – Львів: ЛОНМІО, 1997. – 96 с. 

7. Путівник для батьків дітей з особливими потребами: Навчально-методичний 

посібник у 9 книгах /За  заг. ред. Колупаєвої А.А. – К.: ТОВ ВПЦ «Літопис-ХХ» 

– 2010. – (Серія «Інклюзивна освіта»).  

8. Софій Н., Сварник М., Троханіс П. Права дітей з особливими освітніми 

потребами та рівний доступ до якісної освіти. – К.: Міжнародний фонд 

«Відродження», 2006. – 64 с. 

9. Софій Н.З., Найда Ю.М. Концептуальні аспекти інклюзивної освіти / 

Інклюзивна школа: особливості організації та управління: Навчально – 

методичний посібник/Кол.:авторів: Колупаєва А.А., Найда Ю.М., Софій Н.З. та 

ін. За заг.ред.Даниленко Л.І., - К.:2007. – 128 с. 

10. Створення ресурсних центрів. Посібник для батьків дітей з особливими 

освітніми потребами – Всеукраїнський фонд « Крок за кроком » - К.: ФО-П 

Придатченко П.М., 2007. – 216 с. 

11.  11.Формування позитивного ставлення до дітей з особливостями 

психофізичного розвитку: Навчально-методичний посібник. – К.: ФО-П 

Придатченко П.М., 2007. 

12.  Инклюзивное образование. Выпуск 1. – М.: Центр «Школьная книга», 2010. – 

272 с. 

13. Юсфин С.М. Договор как ресурс инклюзивного образования/ Инклюзивное 

образование: методология, практика, технология: Материалы международной 

научно-практической конференции (20-22 июня 2011, Москва) /Моск. гор. 

психол.-пед. ун-т; Редкол.: С.В. Алехна и др.- М.: МГППУ, 2011. - С. 84-86. 

14. Tim Loreman, Joanne Deppeler, David Harvey “Inklusive Education. A practical 

guide to supporting diversity in the classroom.” RoutledgeFalmer, London and New 

York, 2005 

15. http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Npchdu/FL/2009_105/105-17.pdf 

16. Шуляр В.І.  Модель курикулуму лутературниої освіти учнів старшої школи. 

 

Колупаєва А.А. Програма курсу «Основи інклюзивної освіти» для вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців 
за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (спеціаліста, магістра педагогічного спрямування). – К.: «А.С.К.», 2012. – 31 с.

© Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні»,2011 / www.education-inclusive.com www.ussf.kiev.ua 
© Колупаєва А.А., 2011



20 
 

Тема 8. Індивідуальний навчальний план та його складові.   

 

Індивідуальний навчальний план як складова курикулуму. Необхідність 

використання індивідуального плану у роботі з дітьми з особливими освітніми 

потребами. Розробка індивідуального навчального плану. Підготовка та вимоги 

до підписання ІНП. Співпраця з батьками  при розробленні та виконанні  

індивідуального навчального плану. Аналіз основних  компонентів 

індивідуального навчального плану.    
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Тема  9.  Сутність і  завдання оцінювання навчальних досягнень учнів  з 

особливими освітніми потребами.   

 

Завдання  та функції  контролю.  Об’єкти, види, методи  контролю.  

Оцінювання.  Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими 

освітніми потребами початкової школи.  
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Тема 10.  Особливості безбального оцінювання навчальних досягнень 

учнів з особливими освітніми потребами.   

 

Проблема готовності до шкільного навчання дитини з особливими 

освітніми потребами. Оцінювання навчальної діяльності без балів. Формування  

контрольно-оціночної діяльності молодшого школяра з особливими освітніми 

потребами. Портфоліо – технологія якісного оцінювання навчальних досягнень. 

Облікове портфоліо вчителя  інклюзивного класу початкової школи.  

Портфоліо учня інклюзивного класу. 
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Тема 11. Інструментарій оцінювання.  

 

Аналіз навчальної програми. Аналіз зразків робіт. Спостереження та 

інтерв’ю. Тестування в умовах інклюзивного навчання. 
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Тема 12. Диференційоване викладання  як засіб задоволення навчальних  

потреб усіх учнів.  

 

Диференційоване викладання: обґрунтування підходу.   Диференціація 

змісту; процесу, кінцевих результатів..   Взаємозв’язок диференційованого 

викладання та оцінювання. Роль вчителя у диференційованому викладанні 

Наукові дослідження проблеми диференційованого викладання.  

 

Колупаєва А.А. Програма курсу «Основи інклюзивної освіти» для вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців 
за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (спеціаліста, магістра педагогічного спрямування). – К.: «А.С.К.», 2012. – 31 с.

© Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні»,2011 / www.education-inclusive.com www.ussf.kiev.ua 
© Колупаєва А.А., 2011



26 
 

Список рекомендованої літератури: 

1. Alberta Education. Elements of effective teaching practice: Differentiated instruction 

[Основи ефективного вчителювання: диференційоване викладання]. 

www.learnalberta.ca/content-teacher/kes/pdf/or_ws_tea_elem_02_diffinst.pdf 

2. Mastropieri, M.A., Scruggs, T.E., Norland, J.J., Berkeley, S., McDuffie, K., 

Tornquist, E.H., & Connors, N. (2006). Differentiated curriculum enhancement in 

inclusive middle school science: Effects on classroom and high-stakes tests.   The 

Journal of Special Education, 40(3), 130-137. 

3. Tobin, R. & McInnes, A. (2008). Accommodating differences: Variations in 

differentiated literacy instruction in grade 2/3 classrooms [Врахування 

розбіжностей: різні підходи до навчання грамотності у 2-3 класах]. Literacy, 

42(1), 3-9. 

4. Tomlinson, C.A. (2001).  How to differentiate instruction in mixed-ability classrooms 

– 2nd Ed. [Як диференціювати викладання у класах, де навчаються діти з різним 

рівнем здібностей] Alexandria, VA: ASCD. Chapters 11-13. 

5. Gould, H.C. (2004). Can novice teachers differentiate instructions? Yes, they CAN! 

[Чи можуть вчителі-новачки диференціювати своє викладання? Так, вони 

МОЖУТЬ!]  

Retrievedfromhttp://www.newhorizons.org/strategies/differentiated/gould.htm. 

6. Tomlinson,C.A.(2001).  Howtodifferentiateinstructioninmixed-abilityclassrooms [Як 

диференціювати викладання у класах, де навчаються діти з різним рівнем 

здібностей] – 2ndEd.Alexandria, VA: ASCD. Chapters 3-5. 

7. Tomlinson, C.A., Brighton, C., Hertberg, H., Callahan, C.M., Moon, T.R., Brimijoin, 

K., Conover, L.A., & Reynolds, T.  (2003).  Differentiating instruction in response to 

student readiness, interest, and learning profile in academically diverse classrooms: A 

review of literature. [Диференціація викладання у відповідь на готовність учнів, 

їх інтереси та специфіку їхньої навчальної діяльності у навчально розмаїтих 

класах]Journal for the Education of the Gifted, 27(2-3), 119-145. 

 

 

Колупаєва А.А. Програма курсу «Основи інклюзивної освіти» для вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців 
за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (спеціаліста, магістра педагогічного спрямування). – К.: «А.С.К.», 2012. – 31 с.

© Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні»,2011 / www.education-inclusive.com www.ussf.kiev.ua 
© Колупаєва А.А., 2011



27 
 

Теми для самостійної роботи 

 

1.  Сутність та відмінність термінологічних визначень: « аномальні діти»- «діти з 

особливими освітніми потребами». 

2. Сегрегація, інтеграція, інклюзія - ознаки та відмінності. 

3. Ознаки сегрегативного та інклюзивного навчання. 

4. Нормативно-правова база інклюзивного навчання. 

5. Інклюзивна школа – осередок громади.  

6. Роль педагога у впровадженні інклюзивної практики. 

7. Громадські батьківські організації та їх роль у впровадженні інклюзивної 

освіти. 

8. Волонтерство та адвокатство батьків дітей з особливими потребами. 

9.  Система комплексної корекційно-розвивальної допомоги дітям з особливими 

потребами в умовах інклюзії.  

10. Розроблення індивідуального навчального плану. 

11. Оцінювання в навчальному процесі (зарубіжний досвід). 

12. Технологія портфоліо, облікове портфоліо вчителя.  

13. Сутність оцінювання на основі навчальної програми. 

14. Диференційоване викладання (змісту, процесу, кінцевих результатів). 

15. Планування процесу оцінювання для подальшого диференційованого 

викладання. 

16. Приклади успішної практики залучення дітей з особливими освітніми 

потребами до інклюзивних шкіл ( «Case study»).  

 

 Питання для підсумкового контролю 

 

1. Історичне підґрунтя інклюзивної освіти. 

2. Соціальна та медична моделі порушень. 

3. Категоріальність дітей з особливими потребами та термінологічні визначення. 

4. Основні принципи інклюзивної освіти. 
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5.  Міжнародна політика і законодавча база інклюзивної освіти. 

6. Досвід зарубіжних країн з впровадження інклюзивної освіти. 

7. Освітні закони України та нормативно-правові положення стосовно навчання 

дітей з особливими потребами. 

8. Класифікація порушень психофізичного розвитку у дітей.  

9. Особливості впровадження інклюзивного навчання в Україні. Характеристика 

спеціальної освіти та її ,ресурсні можливості. 

10.  Інклюзивні школи – ефективні школи.           

11. Передумови успішної розбудови інклюзивного середовища.  

12. Педагоги як провідники змін. 

13. Роль сім’ї в  процесі інтегрування  дитини з особливими потребами в 

загальноосвітнє середовище. 

14. Батьки – як члени навчальних команд.  

15. Корекційно-розвивальна робота та її значення у процесі навчання дітей із 

порушеннями психофізичного розвитку. 

16. Мультидисциплінарна навчальна команда та її діяльність в умовах 

інклюзивного навчального закладу. 

17. Співпраця фахівців як умова успішності інклюзивного навчання. 

18. Курикулум (навчально-методичне забезпечення інклюзивної освіти): 

визначення та складові. 

19. Загальноосвітні,спеціальні та корекційно-розвивальні  програми, їх адаптація та 

модифікація. 

20.  Індивідуальний навчальний план як складова курикулуму. 

21.  Аналіз основних  компонентів індивідуального навчального плану. 

22.  Оцінювання навчальних досягнень та розвитку учнів  з особливими освітніми 

потребами.  

23. Особливості безбального оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими 

освітніми потребами.   

24. Портфоліо – технологія якісного оцінювання навчальних досягнень.  

25. Інструментарій оцінювання.  
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26. Тестування в умовах інклюзивного навчання. 

27. Диференційоване викладання як засіб задоволення навчальних  потреб усіх 

учнів.  

28. Взаємозв’язок диференційованого викладання та оцінювання.  

29. Наукові дослідження  проблем інклюзивної освіти. 
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